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A bakonyi mediterrán kavicstakaró kérdésével Böckh J., H antken M. 
és id. Lóczy L. foglalkozott. A kavics rétegtani helyzetére vonatkozóan iro
dalmi adatok alapján a legtöbb esetben nem kapunk támpontot. Lóczy 
szerint a kavicsösszlet tortónai képződményre települ, tehát szarmata kori
nak tekinthető. Két kavicsos szintet különböztet meg: a Bakony magasabb 
részeit borító vastag kavicsréteget és a hegység D-i lábán húzódó konglome
rátumot.

Munkám célja a bakonyi nagykiterjedésű kavicstakaró anyagának 
kőzettani vizsgálata és csoportosítása volt, s ennek alapján kísérlet kor 
szerinti beosztásra.

A Nyugati-Bakony kavicstakarójának fenti szempontok szerinti meg
figyelését végeztem el. Az idő rövidsége miatt nem kerülhetett sor a Bakony 
É-i és D-i szegélyének bejárására. A bejárt terület nagyjából háromszög
alakú, Bakonybél, Devecser, Veszprém között terül el.

A célkitűzésnek megfelelően a kavics kőzetanyagát vettem elsősorban 
figyelembe, mert a települési viszonyok megfigyelése legtöbb esetben nehéz
ségekbe ütközik a kavicsrétegek nagy vastagsága, rétegtani helyzetének 
ismeretlen volta miatt.

A fúrási adatok csak ritkán adhatnak felvilágosítást a kavicsréteg 
korára vonatkozóan, mert feküje sokszor idősebb mezozói képződmény, 
fedője pedig pleisztocén.

A fúrásból kikerülő kavicsanyag legtöbbször kőzettani vizsgálatra nem 
alkalmas, mert a fúrások mintakihozatala csekély és többnyire csak kvarc
kavicsot tartalmaz. Felszíni aknáztatás csak a fiatal (holocén, esetleg pleiszto
cén) kavics kőzetanyagának és korának eldöntéséhez ad támpontot.

Vizsgálataimat a terület legmagasabb részén kezdtem meg, Zirc környé
kén. Innen haladtam Ny felé Bakonyjákóig és Bakonybélig, D felé pedig 
Veszprém, Szentgál, Városlőd és Devecser vonaláig.

Teljesebb kép kialakításához szükség lett volna a kavicsanyag nyomo
zásának folytatására D és É felé, mert a kavicsanyag nagyrészét alkotó 
permi vörös homokkő és konglomerátum származásának kérdését a szem
nagyság, gömbölyítettség figyelembevételével megközelítő pontossággal 
el dönt hettük volna.
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Zirc, Bakonybél, Gyertyánkút, Németbánya, Csehbánya környékén a 
feltárásokban általában mindenütt homokos, agyagos kötőanyagú kavicsot 
találunk. Anyaga legtöbbször igen változatos összetételű.

Feltűnő, hogy egyes helyeken teljesen egynemű a kavics kőzetanyaga. 
Ilyen feltárást találtam Bakonyjákó környékén, ahol csaknem tisztán dolo
mitból, Bánd mellett, ahol tisztán eocén képződményekből áll a kavics. 
Ez többnyire meszes, dolomitporos kötőanyagú és a kavicsszemeken fúró
kagylónyomok vannak. Veszprém, Városlőd, Devecser vonalától délre eső 
területen igen szép felszíni kibukkanásokban ismeretes konglomerátum. 
A durvább, finomabb szemnagyságú padok kötőanyaga meszes, esetleg 
homokos és meszes. A kavics vegyes összetételű, paleozóos, mezozóos, har
madkori képződmények anyagából áll.

Láthatjuk tehát, hogy a kavics anyaga és kötőanyaga alapján is két 
csoportot különböztethetünk meg.

Anyag szerint:
1. Paleozóos, mezozóos és harmadkori kőzetekből álló kavics.
2. Tisztán eocén vagy tisztán mezozóos anyagú kavics.
Kötőanyag szerint:
1. Vörös agyagos, homokos kötőanyagú.
2. Meszes, dolomitporos kötőanyagú.
A vegyes anyagú, paleozóos, mezozóos és harmadkori kőzetekből álló 

kavicsanyagban igen változatos kőzettársaságot találunk. A különböző korú 
kőzetek mellett mindenféle szemnagyságban és görgetettségben szerepel a 
kvarckavics, kivéve a tisztán triász vagy eocén anyagot, melyből a kvarc 
csaknem teljesen hiányzik.

A paleozóos kőzetek között eléggé gyakori a zöldpala, mészfillit, kvarc- 
fillit, csillámpala, grafitpala és gneisz. Ezt a kőzettársaságot összehasonlítva 
a hozzá területileg legközelebb eső kőszegi-hegységi képződményekkel, 
igen kevés hasonlóságot találunk. A zöldpala kivételével az összes többi 
kőzetek idegenek, nem származtathatók a kőszegi kristályos kőzetekből. 
A zöldpala idős diabáztufaszórásból származik, különböző területeken 
azonos kifejlődésű lehet, ezért nem döntő a kőzetanyag származása tekin
tetében.

Igen ritkán található sötétszürke, kristályos dolomit a kőzetanyagban. 
A kőzet nem hasonló a környező területek triász dolomitjaihoz, ezért a paleo
zóos kőzetekhez vettük. Valószínűleg devonkori.

Permi homokkő és konglomerátum a leggyakrabban előforduló kőzet 
a kavicsanyagban. Fej nagyságú görgetegektől kezdve a mogyorónagyságig 
mindenféle nagyságban megtaláljuk. Alig ismerünk olyan lelőhelyet, ahol 
kisebb-nagyobb mennyiségben ne szerepelne a kőzetanyagban. Városlőd — 
Kislődtől D felé, általában a görgetegek durvábbak, É felé a permi kavics 
fokozatosan egyre apróbb. Tehát a szemnagyság eloszlása D felől, a Balaton- 
felvidékről való származásra utal.

Mezozóos kőzetek helyenként a kőzetanyag nagyrészét alkotják. Triász 
dolomit, mészkő, szarukő, júra mészkő és valószínűleg kréta márga ismeretes
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a területről. A triász dolomit és mészkő a leggyakoribb, júra és kréta ritkább. 
A triász dolomit néha tisztán alkot nagyobb vastagságú kavicstömeget. 
Ilyenkor a kavicsokon fúrókagyló nyomokat láthatunk, amelyek tengerpart - 
szegélyi keletkezésre utalnak. Az anyag jórészt közeli lepusztulásból szár
mazik.

A harmadkori kőzetek közül uralkodó a jellegzetes eocén nummulinás, 
alveolinás mészkő és márga.

Valószínűleg eocén kori vulkanizmus termékei a biotit-amfibolandezit 
kavicsok, melyeket kevertanyagú kavicsfeltárásokban legtöbb helyen meg
találunk. Általában erősen mállóit, friss kőzetpéldányt csak Kislődtől D-re 
sikerült gyűjteni nagyobb görgetegben. Jellemző a sokszor 0,5 — 1 cm nagy
ságú amfibol és a nagy, szinte hatszöges oszlopokat alkotó biotit.

Felszínen a közelből hasonló andezittípust nem ismerünk, legközelebb 
áll hozzá a Börzsöny biotitos, amfibolos andezitje.

A mediterrán kavicstakaró korának eldöntéséhez a jelenlegi kavics
térszín magassági adatai nem használhatók fel, mert a tektonikus mozgások 
során eredeti szintjükről felemelkedtek, illetve lesüllyedtek. Igen szép példát 
találtunk az azonos térszíni magasságban előforduló kavicsok különböző 
korára a gráci műút mellett, Márkó környékén. Itt egymástól kb. 500 m-re, 
az egyik feltárásban íúrókagylókkal megfúrt, erősen legörgetett triász dolo
mitból álló tartónai kavicsösszletet találunk, a másikban aprószemű, jól görge
te tt kvarckavicsból álló anyag van a felszínen. Korban természetesen nem lehet
nek azonosak, bár azonos térszíni magasságban helyezkednek el, mert ilyen 
közeli területen egyidőben a lehordás feltételei nem különbözhettek oly mér
tékben, hogy a hordalék anyaga és alakja ilyen lényegesen különbözzék.

A kavicsanyag korát illetően csak a keletkezési körülmények figyelembe
vételével tudunk megközelítő véleményt mondani.

A fedő- és fekükőzetek között rendszerint nagyobb rétegtani hézag 
van, így ennek alapján a kavicstakaró kora nem állapítható meg.

Egyedüli kiindulópont a kavicslerakódás jellegének megállapítása, annak 
eldöntése hogy szárazföldi vagy tengeri képződményekről van-e szó.

A kavicsanyag kötőanyagát ismertetve említettük már, hogy kétféle 
kötőanyagot különböztethetünk meg: homokos-vörösagyagos és meszes-dolo
mit poros kötőanyagot.

A homokos, agyagos kötőanyagú kavics sohasem alkot konglomerátum
szerű képződményeket. Igen ritka kivétel, hogy kovasavas kötőanyagú dara
bokat találunk, szinte konkréciószerűen a homokos agyagos kötőanyagú 
kavicsokban. Ezek a kavicsok mindig laza, széthulló tömegekben jelennek 
meg. Elég gyakoriak bennük a kovásodott fatörzsdarabok, amelyek azonban 
többnyire erősen legörgetettek. A görgetettség idősebb üledékekből való ere
detre vall, tehát a fatörzsmaradványok nem lehetnek kormeghatározó jel
legűek.

Az egész homokos, vörösagyagos kavicsösszlet tipikus szárazföldi-folyó
vízi iiledékképződésre vall. Nagy vastagságából esetleg delta képződményre, 
vagy igen hosszú időn át tartó lerakódásra következtethetünk.

A másik vegyesanyagú kavicscsoport kötőanyaga meszes-dolomitporos. 
Ezek az üledékek leggyakrabban pados konglomerátumként jelennek meg.
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Anyaguk sokszor fúrókagylónyomos, ami üledékképző
désre utal.

A tisztán mezozóos vagy eocén anyagú konglomerátumok is többnyire 
meszes vagy dolomitporos kötőanyagúak és fúrókagylónyomokat találunk 
bennük.

Ha térképen kötőanyaguk szerint csoportosítva ábrázoljuk a kavicsos 
üledékeket, területileg két jól elkülöníthető csoportot kapunk. Németbánya, 
Csehbánya, Herend, Márkó vonalától ÉK-re találjuk a szárazföldi jellegű
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kavicslerakódásokat. Ehhez csatlakozik DNy felé aránylag keskeny sávban 
a tisztán dolomit és eocén anyagú kavics, meszes kötőanyaggal és fúrókagyló
nyomokkal. Hozzákapcsolódnak a többi meszes kötőanyagú kevert mezo
zóos és paleozóos és harmadkori kőzetekből álló konglomerátumok.

Ezek alapján arra következtethetünk, hogy a szárazföldi, homokos- 
agyagos kötőanyagú kavics idősebb. A szárazföldi üledékekre DNy-ról vagy 
D-ről transzgredált a tenger. A fúrókagylónyomos, egységes anyagú kőzetek 
jelezhetik a közvetlen tengerpartszegélyt. Ezeknek egy veretű kőzet anyaga 
valószínűleg közvetlenül a parti sziklák anyagából származik. A mediterrán 
időszakban a Bakonyban szárazföldi üledékek a helvéliben, tengeriek a tor- 
tónai emeletben keletkeztek, tehát a szárazföldi eredetű, magasabb hely
zetű kavicsok helvéti koriak, a tengerpartszegélyi konglomerátumok a 
tortónai transzgresszióval kapcsolatosak.

A kavicsanyag túlnyomó része közeli bakonyi mezozóos, a harmadkori 
kőzetekből származik. A paleozóos kőzetanyag eredete kérdéses. A permi
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homokkőből származó darabok É-ról D-re való durvulása D-ről való szállí
tást jelez. Az idősebb paleozói kőzeteknek a kőszegi-hegységi anyagtól való 
eltérése a Kisalföld felől való lehordás ellen szól.

A D-ről szállított kavicsanyag valószínűleg nagyrészt elfedte a Bakony 
területét. A szárazföldi és tengeri eredetű kavics anyagának megegyezését 
csak az eredetileg egységes kavicstakarónak a törtön tenger transzgresszióját 
megelőző süllyedésével és részben újra való feldolgozással magyarázhatjuk. 
Természetesen az eredeti, helyén maradt, szárazföldi eredetű kavicsanyag 
letárolása is szolgáltatott anyagot a partszegélyi kavicsokhoz.

Összefoglalva a bakonyi mediterrán kavicstakaró származásának, korá
nak kérdéseit, megállapíthatjuk, hogy helvéti szárazföldi és tortónai tengeri 
üledékekkel van dolgunk. A szárazföldi anyag szállítása D-ről történt. A tor
tónai transzgresszió DNy-ról öntötte el az eredetileg egységes helvéti száraz
földi kavicsokkal borított terület D-i lesüllyedt részét.
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LA COMPOSITION, L’ORIGINE ET L’ÁGE DE LA COUVERTURE 
DE GRAVIER DU BAKONY OCCIDENTAL

Par K . V arrók

Les couvertures méditerranéennes de gravier du Bakony Occidental 
consistent en composants á constitution pétrographique et granulométrique 
variée.

Parmi les roches tertiaires, ce sont le calcaire á Nummulines et á Alvéoli- 
nes, la marne et l’andésite biotitique-amphibolique qui sont caractéristiques. 
Les graviers de quartz sont généraux.

Du point de vue du ciment, on petit distinguer deux groupes: des 
graviers á ciment sableux á argile rouge et des graviers á ciment calcaire et 
á poussiére de dolomie.

Probablement, le ciment sableux á argile rouge est d’origine terrestre, 
le ciment calcaire á poussiére de dolomie est d’origine littorale.

Sur la carte, les graviers marins et terrestres forment des groupes que 
Ton peut distinguer facilement. Au NE de la ligne Németbánya—Herend — 
Márkó on trouve les dépőts de gravier terrestre, á position élevée; au SW 
existent les dépőts de gravier marin. Entre les deux groupes, on peut obser
ver une bande étroite de gravier á substance uniformément triasique ou 
éocéne, á ciment calcaire, á traces de Pholadides. Ceux-ci proviennent pro
bablement des roches littorales.

Pendant le Méditerranéen, au territoire du Bakony, il se passait une
13 Földtan — 5,12 s


